Tarnowskie Góry. Standard dotyczący poszerzenia zakresu współdziałania gminy i
organizacji w obszarze realizacji zadań na rzecz osób starszych i wzrostu
odpowiedzialności organizacji za te działania

Po co standard?
Sytuacja seniorów i organizacji zajmujących się polityką senioralną nie odbiega w Tarnowskich
Górach od polskiej średniej. Jednakże za sprawą bardzo prężnego Uniwersytet III Wieku, który
ma wyjątkowo liczną bazę członków, oraz otwarcia administracji miasta na współpracę z
organizacjami zajmującymi się osobami starszymi, Tarnowskie Góry są wyjątkowe na tle innych,
porównywalnej wielkości miast województwa śląskiego.
W Tarnowskich Górach charakterystyczne jest, iż organizacje zrzeszające seniorów w większości
prowadzą działania skupione wokół swojego własnego celu i ich kontakty z innymi organizacjami i
aktywność jest ograniczona do akcji (przykładem są organizacje kombatanckie). Warto także
zwrócić uwagę na otwartą na seniorów działalność Związku Harcerstwa Polskiego (Komenda
Hufca Ziemi Tarnogórskiej).
W mieście Tarnowskie Góry działają ponadto koła emerytów i rencistów związane z dużymi
zakładami pracy (np. PKP), a także grupy nieformalne.
Ich kontakty z Urzędem Miasta są jednak bardzo sporadyczne.
Z obserwacji realizatorów projektu wynika, że na chwilę obecną obsługą organizacji zajmujących
się sprawami osób starszych zajmuje się Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,
którego pracownicy zastępują czasowo urlopowanego Pełnomocnika Burmistrza ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Biuro to zajmuje się także obsługą innych organizacji

pozarządowych. Zaobserwowano, że obsługa w praktyce bardzo często oznacza wręcz
wyręczanie osób starszych w realizowaniu przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje
zajmujące się osobami starszymi.
Miasto podjęło kroki mające na celu ułatwić dostęp do środków publicznych dla seniorów.
Ważna obserwacja dotyczy także relacji pomiędzy Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym
w Tarnowskich Górach. Relacje są niedobre. Przekłada się to na problemy dotyczące
współdziałania i podziału kompetencji. Nierzadko w wydarzeniach organizowanych przez
stowarzyszenie z miasta biorą udział mieszkańcy gmin ościennych. Szkolnictwo średnie, które
oferuje np. kierunki związane z opieką, podlega pod Starostwo. Podobnie jest z kwestiami
dotyczącymi niepełnosprawności, ponieważ także one ustawowo są dopisane do zadań powiatu.
A takie zagadnienia jak niepełnosprawność, czy kwestie opieki często leżą w sferze
zainteresowań organizacji działających na rzecz osób starszych. Zła współpraca pomiędzy
urzędami rzutuje negatywnie na aktywność organizacji zajmujących się seniorami,
Ważne jest także to, że w Tarnowskich Górach nie działa żadna lokalna organizacja
infrastrukturalna, czy Centrum Organizacji Pozarządowych.

Cel opracowania standardu
Ułatwienie seniorom podejmowania aktywnych działania rzecz mieszkańców Tarnowskich Gór
Cele szczegółowe


Usprawnienie kontaktu z administracją



Ograniczenie biurokracji



Współdziałanie organizacji i instytucji zajmujących się osobami starszymi



Zorganizowanie wsparcia poza urzędem, po to aby wyeliminować zagrożenia wynikające
z napięć pomiędzy administracją lokalną

Stan pożądany - docelowy
W Tarnowskich Górach funkcjonuje pozarządowy operator środków dla seniorów wyłaniany
w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta. Taki operator (organizacja pozarządowa) może
prowadzić także działania finansowane przez inne jednostki administracyjne, np. Starostwo
Powiatowe.

Operator zajmuje się:
- udzielaniem bonów na aktywność seniorów (w formie regrantingu) - bon skierowany do
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których działania skierowane są do seniorów
(osób powyżej 60. roku życia) lub są skierowane do innej grupy docelowej, ale wśród realizatorów
zadania co najmniej 60% osób stanowią seniorzy
- prowadzeniem centrum wolontariatu – polegającym na aktywnym poszukiwaniu wolontariuszy
działających na rzecz seniorów lub samych seniorów zainteresowanych działaniem na rzecz
innych. W proces ten muszą być włączone instytucje, które mogą zawierać umowy wolontariackie
- nieodpłatną pomocą w przygotowaniu projektów na zasadach analogicznych jak dostępność
bonu na aktywność (działania skierowane są do seniorów - osób powyżej 60 roku życia lub są
skierowane do innej grupy docelowej, ale wśród realizatorów zadania co najmniej 60% osób
stanowią seniorzy)
- wsparciem osób zainteresowanych przygotowaniem inicjatyw lokalnych (także w zakresie
drobnych inwestycji) na zasadach analogicznych jak dostępność bonu na aktywność (działania
skierowane są do seniorów - osób powyżej 60 roku życia lub są skierowane do innej grupy
docelowej, ale wśród realizatorów zadania co najmniej 60% osób stanowią seniorzy
Do czasu uruchomienia pełnej wersji usługi organizacje kierujące swoje usługi do seniorów
mają zapewnioną pulę środków do dyspozycji zapisaną w Rocznym Programie Współpracy
na zasadach dostępu określonej w „Regulaminie korzystania ze wsparcia pozafinansowego
dla organizacji pozarządowych w mieście Tarnowskie Góry w trybie współrealizacji
zadania”.

Grupa docelowa
Grupą docelową działań operatora są osoby starsze (seniorzy zdefiniowani jako osoby powyżej 60
roku życia). Natomiast zasięg przedsięwzięć ma dotyczyć wszystkich mieszkańców Tarnowskich
Gór i nie ograniczać się tylko do kwestii seniorów. Osoby z bogatym doświadczeniem życiowym
mogą być źródłem wiedzy i doświadczeń służących do rozwiązywania codziennych spraw
lokalnych społeczności.
Zasoby niezbędne do zrealizowania standardu na chwilę obecną nie są dostępne w mieście.
Dotyczy to zwłaszcza kwestii organizacji, która byłaby w stanie podjąć się bycia operatorem.
.

Plan działania:
Należy prowadzić dwa procesy mające doprowadzić do pożądanego stanu:
Proces 1 współrealizacja zadań
wdrożenie procedury
współrealizacji zadań na
bazie opracowanego
formularza i regulaminu

ewaluacja współrealizacji
na zakończenie roku 2015

rozbudowa oferty o
wsparcie w zakresie
inicjatywy lokalnej i
wolontariatu w roku
2016

Proces 2 : przekazanie zadania organizacji
otwarta debata ze
środowiskiem
pozarządowym na temat
woli poszukiwnaia
operatora - 2015

• organizacje
zainteresowane
podjęciem się roli
operatora powinny
zostać zdiagnozowane
np narzędziem

doszkalanie i wzmacnianie
instytucjonalne
organizacji
zainteresowanych
pełeniem roli - 2015

• wizyty studyjne
• szkolenia
• coaching

przekazanie zadania
organizacji pozarządowej
- 2016

• opracowanie Programu
Współpracy Miasta
Tarnowskie Góry z
organizacjami
pozarządowymi
obejmującego przekazanie
zadań w formie powierzenia

Czas realizacji usługi
Zakończenie wdrażania standardu powinno nastąpić w grudniu 2016.

